
 

  

Erasmus+ Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı güz dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak 

isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır.  

Faaliyetten yararlanmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2017-2018 akademik yılında başvuru 

yapılabilecek bölümler ve mevcut kontenjanlar için tıklayınız.  

DİKKAT! Erasmus+ dönemiyle birlikte imzalanan anlaşmalarda, en önemli unsurların başında “Dil Yeterlilikleri” gelmektedir. Yararlanıcı adayları, üniversite 

seçimlerini yaparken gitmeyi planladıkları üniversitedeki öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari yeterlilik seviyelerine son derece 

dikkat etmelidirler.   

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER  

1) Başvuru Formu (Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından da imzalanacaktır.)  

Başvurular, online olarak http://www.kimoerasmus.com/hitit/ adresinden yapılacaktır. Online olarak alınan başvuru formu ile beraber 

gerekli diğer belgelerin (1 adet transkript, 1 adet öğrenci belgesi) en son 18 Nisan 2017 tarihinde Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimi’ ne şahsen 

getirilmesi gerekmektedir. Ancak, 2016-2017 akademik yılında değişim programları ile yurtdışında eğitim gören öğrencilerin ilgili belgeleri taratarak 

e-mail yoluyla intoffice.hitituniversity@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.   

  

2) Öğrenci Belgesi   

3) Not Dökümü (Transkript)  

  

  

  

2017 - 2018   A KADEMİK YILI  GÜZ DÖNEMİ   

ERASMUS +  ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI   

            BAŞVURU TARİHİ:   17  Mart  –   18  Nisan  2017   

http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/91893_1703171617745.pdf
http://www.kimoerasmus.com/hitit/
http://www.kimoerasmus.com/hitit/


4) Varsa yabancı dil seviyesini gösteren belge (YDS/ son 3 yıl içinde alınmış KPDS, ÜDS belgesi/ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlar/dil 

sertifikaları)   

5) Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından imzalı Taslak Ders Denklik Belgesi (Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin, ders seçimi 

konusunda mağduriyet yaşamamaları için, başvuru esnasında bu belgeyi teslim etmesi beklenmektedir. Örnek ‘Taslak Ders Denklik Belgesi’ için tıklayınız.)  

-  Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.  

           - Ayrıca, Erasmus+ Programının uygulanmaya başlanmasıyla, Hitit Üniversitesi ‘Erasmus+ Programı Hareketlilik Yönergesi’ değiştirilmiştir. 

Güncel yönergeye ulaşmak için tıklayınız.   

  

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR  

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Hitit Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.  

• Hitit Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, 

tam zamanlı öğrenci olmak. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu 

kredi yükünü tamamlamayacak olan son sınıf öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.   

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması.   

       Mevcut Öğrenim Seviyesi Örnek :  

- Makine Mühendisliği 2.  Sınıfta LLP/Erasmus ile 4 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 8 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.  

  

       Farklı Öğrenim Seviyesi Örnek:   

- Lisans Döneminde LLP/Erasmus  faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplam da 12 ay Erasmus+  Hareketliliğine katılabilir.  

  

• Ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için; en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak. Bu 

ortalamaların altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.   

  

ÖNEMLİ NOTLAR:  



• Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.   

• Ön lisans ve lisans programlarının 1.sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz; ancak birinci 

sınıfta okuyan öğrenciler ikinci sınıfta hareketlilikten yararlanmak üzere başvuru yapabilirler.  

  

• Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.  

  

a) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde, b) 

Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde.  

  

• Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ve bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ Programından faydalanamaz.   

  

• Disiplin cezası almış olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.   

  

• Araştırma görevlileri başvuru aşamasında ilgili Bölüm Başkanlığının ve Dekanlık/Enstitü Müdürlüğünün onayını almalı ve onay belgesini başvuru 

dosyasına eklemelidir. Onay belgesi olmayan araştırma görevlisi adayların başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz.   

  

• Yüksek Lisans öğrencilerinin transkriptleri oluşmadığı durumlarda, Lisans mezuniyet transkriptleriyle başvurmaları gerekmektedir.  

  

• Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve Hitit Üniversitesi’ nde Erasmus öğrenci seçim döneminde bir not 

ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptle başvurmaları gerekmektedir.   

  

• Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2017-2018 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe 

tutarı Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları 

değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin 

elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir 

öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır.  

  

• Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak 

faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim 



hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden 

faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.   

  

  

  

  

• Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak 

belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı öğrenim hareketliliği 

başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : % 50  

Dil seviyesi : % 50  

Yabancı dil sınavının %75’ lik kısmı yazılı (75 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır.),  %25’ lik kısmı sözlü sınav (speaking) olacaktır. Başvuruda bulunan bir 

öğrencinin Erasmus Puanının hesaplanabilmesi için toplam yabancı dil sınavından (İngilizce Yazılı + Sözlü Sınav) en az 50 puan alması gerekmektedir. Öğrencinin 

sözlü sınava girebilmesi için yazılı sınavdan en az 25 puan alması gerekmektedir.   

  

-Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce yararlanma durumunda : -10 puan uygulanır. (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın)  

-Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır ve gitmeye hak kazandığı halde bu süre içerisinde vazgeçtiklerini 

bildirmemeleri halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurunda -10 puan uygulanır.     

- Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler 

için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.  -Engelli öğrencilere (engelliğinin 

belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan  

-Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: - 10 puan  

-Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan  

  



Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak 

rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.  

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken 

dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.  

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek 

gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.  

  

Erasmus+ döneminde 2017/18 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:  

 
Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.  

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.   

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ  

18/04/2017        Başvuru ve belge teslimi için son tarih  

20/04/2017        Erasmus Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı  

24/04/2017        Erasmus Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)  

25-26/04/2017  Erasmus Yabancı Dil Sınavı (Sözlü)  

Hayat pahalılığına göre ülke türleri   Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler   Aylık Öğrenci  

Öğrenim Hibesi (€)   

1 . Grup Program Ülkeleri   
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,   Liht enştayn, Norveç,  
İsveç,    Birleşik Krallık   

500   

2 . Grup Program Ülkeleri   
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,  
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya,  
Türkiye   

400   

. Grup Program Ülkeleri 3   
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,  

Romanya, Slovakya, Makedonya   300   

    



28/04/2017        Faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı  

12/05/2017        Feragat için son tarih  

Başvuruların bitimini takiben yapılacak olan Erasmus Dil Sınavının tarihi ve yeri www.hitit.edu.tr ve www.intoffice.hitit.edu.tr adresinden ilan 

edilecektir. Lütfen takip ediniz.  

Erasmus Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır.  

  

http://www.hitit.edu.tr/
http://www.hitit.edu.tr/
http://www.hitit.edu.tr/
http://www.intoffice.hitit.edu.tr/
http://www.intoffice.hitit.edu.tr/

